
Kúpna zmluva č. Z201850895_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Spojená škola
Sídlo: Tokajícka 24, 82103 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30866499
DIČ: 2022233719
IČ DPH:
Číslo účtu: SK2181800000007000473504
Telefón: 43338668

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FaxCopy Pro s. r. o.
Sídlo: Domkárska 15, 82105 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47076178
DIČ: 2023722701
IČ DPH: SK7020000130
Číslo účtu: SK1811110000001333219005
Telefón: 0903870125

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dataprojektor 5 ks
Kľúčové slová: Dataprojektor
CPV: 38652120-7 - Videoprojektory; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: 1.    Dataprojektor 5 ks:  EPSON EB-W41 alebo ekvivalent

Funkcia

projekcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Projekčná sústava Technológia 3LCD, RGB uzávierka s tekutými kryštálmi

Svetlosť farieb a svetlosť bielej 3600 Lúmenov- 2235 Lúmenov (úsporný režim)

LCD panel 0,59 palcov s MLA (D9)

Rozlíšenie WXGA, 1280 x 800

Pomer strán obrazu 16:10

Kontrast 15.000 : 1

Žiarovka - životnosť 6.000 h, 10.000 h v režime šetrenia energiou

Počet zobrazovaných farieb až 1,07 miliardy farieb

Typ lampy UHE, 210 W

Throw Ratio 1,30 - 1,56:1

Priblíženie Manual, Factor: 1,2
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Projekčná vzdialenosť 1,68 m - 2,02 m ( 60 palec obrazovka)

Funkcie a vlastnosti
posuvník vypnutia zvuku a obrazu. Automat. korekcia 
lichobežníkov, vstavaný reproduktor, horizontálna a vertik. korekcia
lichobežník. skreslenia, lampa s dlhou životnosťou, Quick Corner

Rozhranie
USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, Vstup VGA, Vstup HDMI, 
Kompozitný vstup, audiovstup,cinch, Bezdrôtová sieť LAN IEEE 
802.11b/g/n (voliteľné)

Bezpečnosť Zámok Kensington, Otvor pre bezpečnostný kábel, Zámok 
jednotky bezdrôtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla

Farebné režimy Dynamický, Kino, Prezentácia, sRGB, Tabuľa

Spotreba energie 282 Watt,  0,2 Watt (v režime spánku)

Rozmery produktu 302 x 237 x 82 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)

Hmotnosť produktu 2,5 kg

Hladina hluku Normálny: 37 dB (A) - Hospodárny režim: 28 dB (A)

Reproduktory áno

Obsah dodávky
Prenosné puzdro, VGA kábel, Hlavné zariadenie, Elektrický kábel, 
Stručná príručka, Diaľkové ovládanie vrát. batérií, Návod na 
používanie (CD)

Záruka na lampu Minimálne 24 mesiacov

Záruka na dataprojektor Minimálne 24 mesiacov

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa tovar nový, plne funkčný a spĺňajúci všetky technické špecifikácie

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy vrátane informácií o dodávke 
(dohodnúť presný deň a hodinu dodávky)

Cena obsahuje všetky náklady nákupu až po dodanie. Cena je s DPH

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa vystavenia faktúry

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Tovar požadujeme dodať v originálnom balení s originálnou dokumentáciou a príslušenstvom. Návod na obsluhu musí byť aj v
SK alebo CZ jazyku

Požaduje sa uviesť výrobné čísla zariadení na príslušných zariadeniach, ale i v dodacom liste

Záruka na tovar, ale aj lampu  minimálne 24 mesiacov

Požaduje sa servisné opravy riešiť u obstarávateľa, resp. pri väčších opravách prevziať komponenty do opravy a priviezť z 
opravy v rámci záručnej doby dodávateľom na vlastné náklady dodávateľa

Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy a podmienok jej plnenia je podstatným 
porušením zmluvy a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy, náhradu škody a udelenie negatívnej referencie

Objednávateľ je oprávnený si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, nezrovnalostí v dodávke alebo nekompletnej 
zásielky, neprevziať alebo vrátiť zásielku

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

dataprojektor.jpg dataprojektor.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:
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Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Ulica: Tokajícka 24

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.11.2018 12:48:00 - 29.11.2018 12:48:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 5,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 558,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 870,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 22.11.2018 15:10:01

Objednávateľ:
Spojená škola
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
FaxCopy Pro s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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